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Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Plan & 
Kulturudvalget 
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har indsatser inden for mål 1, mål 2, mål 3, mål 
4 og mål 5, som Plan & Kulturudvalget skal behandle status på.  
 
Et eksempel på en succes, som bør fremhæves, er, at der fra august 2022 i større grad er 
blevet adgang til Haslev Orned/Nordskoven. I alt ca. 170 hektar skov er nu yderligere til 
rådighed, hvilket kan blive til stor glæde og gavn for mange flere borgere, foreningsfolk 
mv. end dem der allerede bruger skoven/naturen. Denne indsats er med til at understøtte 
Sundhedspolitikkens mål om øget brug af naturen til bevægelse om som 
sundhedsfremmende element.  
 
En udfordring er dog, at dette skovareal i Haslev Orned/Nordskoven, som borgere og 
foreningsliv nu har fået brugsret over, endnu ikke er etableret fuldt ud. Det fulde potentiale 
for brug af skoven er derfor endnu ikke opnået. Processen er påbegyndt i efteråret 2022 og 
fortsætter fremadrettet.  
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Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice  

Opfølgning på Sundhedspolitik 2021-2025 for Plan & Kulturudvalget 
 
Vision: styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats.  
 
Mål: 

1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  
2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
3. Mindre alkohol og nul stoffer 
4. Styrket mental sundhed 
5. Mad og gode måltider 
6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats 

 

1: Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus  
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 1
 Færre 

rygere og 
brugere af 
tyggetobak 
og snus 

De frivillige 
foreninger 
opfordres til senest 
i 2022 at 
udarbejde en 
politik for røgfrie og 
snusfrie miljøer for 
at forebygge, at 
børn og unge 
begynder at ryge, 
benytte snus eller 
tyggetobak. I 
politikken bør 
indgå en plan for, 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 
 

Italesættes løbende på foreningsbesøg, møder og 
netværk. 
 
Det bemærkes at foreningslivet ikke kan pålægges 
dette. Centeret kan opfordre og motivere til, at 
foreninger har en politik og handleplan på 
området. 
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hvordan der følges 
aktivt og synligt op 
på politikken. 
Der er indført røgfri 
arbejdstid på alle 
kommunens 
arbejdspladser fra 
den 1. juli 2021, så 
ingen borgere, 
herunder også 
børn og unge, 
oplever rygning i 
dagligdagen. 

Alle centre Trådte i kraft 1. juli 2021, jf. Byråd 27.5.2021.  
Fuldt implementeret i alle centre, og kommunens 
rygepolitik er beskrevet for medarbejdere på 
intranettet. Rygepolitikken kan tilgås her. 

 

 

2: Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære  
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
Samarbejdet med 
foreningslivet 
omkring forløb 
med fysiske 
aktiviteter i 
dagtilbud, skoler, 
klubber, jobcenter 
og botilbud m.v. 
styrkes med bl.a. 
min. to nye 
partnerskaber med 
foreningerne hvert 
år i 2022, 2023, 
2024 og 2025. 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

 Indsats for at starte foreningssamarbejde på 
tværs, italesættes på foreningsbesøg, kurser, 
foreningsudviklingsforløb, konferencer, møder 
og netværk. 

 Samarbejde mellem forenings- og skoledelen er 
igangsat. Skoler er besøgt og orienteret om 
skole-foreningspuljen, der kan søges til 
aktiviteter på tværs. 

 Samarbejdsaftaler ml. Sundhedsfremme og 
Forebyggelse og foreninger er iværksat og 
udvikles løbende. 

 

M
ål

 2
 Fysisk 

aktivitet, 
fællesskab 
og velvære 

Flere løbestier, 
aktivitetssteder og 
legepladser i de 
syv byer og 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Der er fokus på at øge de fritidsmæssige 
muligheder i hele kommunen, herunder de 
kommunale skovarealer med flere løbestier, 

 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Byraadet_%282021%29_27-05-2021_Dagsorden_%28ID3487%29/Bilag/rygepolitik_-_3_oplaeg_0.pdf
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udbredelse af 
kendskab til de 
eksisterende 

foreningsaktiviteter mv. eksempelvis i 
Nordskoven/Haslev Orned. 
 

Bevægelse i 
naturen skal indgå 
som en konkret 
del af 
kommunens 
sundhedstilbud til 
udfordrede 
borgere1 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice  

Arbejder på muligheden for øget brug af skovene i 
kommunen til fritids- og sundhedsbrug. Senest er 
det lykkedes i august 2022 at få kommunal 
adgang til yderligere ca. 170 hektar skovareal i 
Nordskoven/Haslev Orned. 

 

 

3: Mindre alkohol og nul stoffer 
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 
Dialog med 
detailhandlen og 
udskænknings-
steder 
 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Løbende dialog med interessenter ifm. 
sagsbehandling af alkoholbevillinger samt dialog 
med kulturlivet, som i større eller mindre grad er 
udskænkningssteder i forbindelse med 
arrangementer og events. 

 

M
ål

 3
 

 

Mindre 
alkohol og 
nul stoffer 

De frivillige 
foreninger 
opfordres til senest 
i 2022 at 
udarbejde en 
politik for alkohol- 
og rusmiddel-
forebyggelse for at 
udsætte børn og 
unges 
alkoholdebut og 
forhindre brug af 

 Italesættes løbende på foreningsbesøg, møder, 
konferencer og netværk. 
 
Det bemærkes at foreningslivet ikke kan pålægges 
dette. Centeret kan opfordre og motivere til, at 
foreninger har en politik og handleplan på 
området. 

 

 
 
1 Ses i sammenhæng med aktivitet i Mål 4: Styrket mental sundhed. 
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andre rusmidler. I 
politikken bør 
indgå en plan for, 
hvordan der følges 
aktivt og synligt op 
på politikken. 

 

4: Styrket mental sundhed 
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 4
 Styrket 

mental 
sundhed 

Sundhedsfremme 
udvider og styrker 
samarbejdet med 
foreningerne om 
aktiviteter og øget 
brug af naturen i 
arbejdet med 
blandt andet 
stresshåndtering 
og 
sygdomsmestring. 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice  
 

Samarbejdsaftaler mellem Sundhedsfremme og 
Forebyggelse og flere patientforeninger som 
eksempelvis naturtræning i Gigtforeningens regi er 
iværksat og udvikles løbende.  
 

 

 

5: Mad og gode måltider 
Mål Ansvarlig Status Forslag til justeringer 

M
ål

 5
 Mad og 

gode 
måltider 

Idrætshaller og 
fritidsmiljøer 
opfordres til at 
udarbejde 
handleplaner for 
mad og måltider, 
som tager 
udgangspunkt i de 
nye officielle 

Center for 
Kultur, 
Frivillighed & 
Borgerservice 

Anbefaler løbende foreninger og selvejende 
haller, der driver/har cafeteriaer at have fokus på 
det sunde måltid. 
 
Fokus på bredere tilbud, så der er valgmuligheder 
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kostråd og 
kommunens politik 
for mad, måltider 
og bevægelse. 


